
Actievoorwaarden Del Monte - Winactie vakantie 2019 - België 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de on-pack actie en alle actiemechanismen van de 
website www.everybodysaysyes.be van Del Monte / Pietercil Delby’s N.V., hierna te noemen 
‘actie’ of ‘acties’.  
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer of deelnemers uitdrukkelijk kennis 
genomen te hebben van deze actievoorwaarden en daarmee in te stemmen. Betwisting van 
de actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen. De actievoorwaarden worden 
gepubliceerd op de actiepagina van www.everybodysaysyes.be. De actie wordt georganiseerd 
door Pietercil Delby’s N.V., statutair gevestigd en kantoor houdend te BE-1740 Ternat, 
Vitseroelstraat 74, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27031431, in 
opdracht van Del Monte (vanaf nu ‘Del Monte’). De wedstrijd gebeurt in samenwerking met  
Pierre & Vacances, gevestigd aan L’Artois – Espace Pont de Flandre, 11 Rue de Cambrai, 
75947 Parijs, Frankrijk. 
 
Artikel 1  Algemeen 

1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van 
toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter 
te Brussel in België dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter. 

2. Del Monte heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf 
(de organisatie of opzet van) het recht deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen 
en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden 
zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.everybodysaysyes.be 
worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn 
voorzien, zal Del Monte, over deze gevallen beslissen.  

3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de 
actieperiode woonachtig zijn in België en dus een vaste woon- of verblijfplaats in België 
hebben. 

4. Alleen deelnemers met een leeftijd van 16 jaar of ouder kunnen aan deze actie 
deelnemen. Dit kan middels identificatie worden geverifieerd.  

5. Medewerkers van Pietercil Delby’s en Pierre & Vacances en iedereen die direct of 

indirect bij de organisatie van de actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, 

zijn uitgesloten van deelname. 

 
 
Artikel 2  Gegevens 
 

1. Deelnemers aan de actie zijn verplicht gevraagde persoonlijke gegevens correct, up-
to-date en volledig in te voeren. 

2. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven komen niet in aanmerking voor toekenning 
van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname. 

3. De persoonlijke gegevens dienen puur ter verificatie van en communicatie met de 
winnaars en zullen niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden worden 
ingezet. 

 
  



Artikel 3  Actie: Win een vakantie met Pierre & Vacances t.w.v. € 2.000 of  
1 van de 10 weekendjes naar Frankrijk 

 
1. Deelname: 

- De actie bestaat uit de mogelijkheid tot het winnen van de hoofdprijs: een vakantie 
met Pierre & Vacances t.w.v. € 2.000, middels een reischeque. Of 1 van de 10 
weekendjes naar Frankrijk.  

- Deelnemen kan middels het invoeren van de gevraagde gegevens en antwoord op 
3 vragen over Del Monte, via de website www.everybodysaysyes.be (ook te 
bereiken via www.everybodysaysyes.eu).  

- De actie is te vinden op het etiket van alle actieverpakkingen Del Monte fruitcocktail, 
Del Monte perzik en Del Monte ananas. 

- Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.  
- Alleen deelnames met volledig en juist ingevulde contactgegevens maken kans op 

het winnen van een van de prijzen. Deelname is mogelijk tot en met  

31 december 2019 23:59 uur.  

 
2. Hoe en wanneer kan je meedoen? 

- De actie loopt van 1 augustus 2019 t/m 31 december 2019. 
- Je kan deelnemen aan deze actie via www.everybodysaysyes.be. 
- De datum van deelname aan de actie kan enkel plaatsvinden binnen de 

bovengenoemde data. 
 

3. Speelwijze 
- Op de actiepagina van www.everybodysaysyes.be kan de deelnemer zich 

aanmelden voor deelname aan de actie.  
- Deelnemers dienen voor deelname hun voornaam, achternaam, geboortedatum 

en e-mailadres in te vullen op www.everybodysaysyes.be.  
Deelnemers dienen tevens 3 vragen (Waar komen onze perziken vandaan? 
Hoeveel fruitsoorten zitten er in onze fruitcocktail? Waar komen onze ananassen 
vandaan?) te beantwoorden.  
Daarnaast dient de schiftingsvraag (Hoeveel unieke deelnemers nemen er deel 
tussen 1 augustus 2019 en 31 december 2019 in Nederland & België?) te 
worden beantwoord. 

- Na het invullen van de gegevens en het correct beantwoorden van de 3 vragen 
dingt de deelnemer mee naar de vakantie t.w.v. € 2.000 of 1 van de 10 weekendjes 
naar Frankrijk.  

- Er is maximaal 1 deelname per e-mailadres en/of IP adres mogelijk. 
- Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde contactgegevens maken kans 

op het winnen van een van de prijzen. Deelname is mogelijk tot en met  
31 december 2019 23:59. 

- Na afloop van de winactie worden de winnaars aangewezen. De winnende 

inzendingen zijn de inzendingen die de 3 vragen over Del Monte correct hebben 

beantwoord en het antwoord op de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst 

benaderen. In geval van een ex aequo telt het tijdstip van inzending. De vroegste 

inzending telt.   



4. Prijzen 
- De hoofdprijs is een reischeque van Pierre & Vacances ter waarde van € 2.000. 

Deze kan besteed worden op een selectie van parken van Pierre & Vacances in 
Frankrijk en Spanje.  

- De hoofdprijs – een reischeque van € 2.000 – bevat géén vervoer naar de 
vakantiebestemming.  

- De hoofdprijs dient voor 30 juni 2020 geboekt te zijn en is op basis van  
beschikbaarheid. 

- De gewonnen prijs dient plaats te vinden in de periode april t/m november 2020. 
-  De reis is niet overdraagbaar aan derden en kan alleen in zijn geheel worden 

afgenomen, splitsing van de reis is niet mogelijk. 
- De 10 weekendjes naar Frankrijk bestaan uit een accommodatie voor max. 4 

personen (2 slaapkamers),  max. 4 nachten, op een selectie van parken van 
Pierre & Vacances in Frankrijk. 

-     Het weekend Frankrijk dient voor 30 juni 2020 geboekt te zijn en is op basis van 
beschikbaarheid. 

- Het gewonnen weekend dient plaats te vinden in de periode april t/m november 
2020. 

-  De winnaars van de prijzen worden binnen 10 werkdagen na de trekking op de 
hoogte gebracht middels een e-mailbericht op het doorgegeven e-mailadres. 

-  Winnaars van de prijzen dienen zich op verzoek van Del Monte binnen een week 
na verzoek te legitimeren, zodat vastgesteld kan worden dat de deelname ook 
daadwerkelijk van de winnaar is. 

- Tevens zal een leeftijdsverificatie plaatsvinden. Bij enige vorm van twijfel of bij het 
niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren, behoudt Del Monte zich het recht voor om 
zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere 
deelname uit te sluiten.  Het recht met betrekking tot de prijs vervalt in dat geval.  

- Mocht de winnaar na één week niets van zich laten horen, zal nog eenmaal contact 
per mail worden gezocht. De winnaar krijgt nogmaals de kans om zich binnen een 
periode van 3 dagen te legitimeren. Na afloop van deze periode wordt hij 
uitgesloten als winnaar van de actie. 

-     Bij deelname aan de actie geldt een ‘altijd prijs’ van € 100,- korting op het aanbod 
van Pierre & Vacances dat te vinden is op de actiepagina 
www.pierreetvacances.com/delmonte. Per boeking en per persoon kan deze 
kortingscode eenmaal worden verzilverd.  
Deze korting is geldig t/m 31 december 2020 bij een minimale besteding van  
€ 500 en te verzilveren via www.pierreetvacances.com/delmonte. 

 
- Let op: Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer te zullen 

deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en 
de prijsuitreiking daarvan.  

- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
- De prijs is niet inwisselbaar voor geld.  
- De prijs kan niet worden geruild of overgedragen worden aan derden. 
- De prijs kan niet worden gebruikt voor reeds gemaakte boekingen. 
- Deze actie geldt uitsluitend in de actieperiode van 1 augustus 2019 t/m 31 

december 2019. 
- De trekking zal binnen 10 werkdagen na afloop van de actieperiode plaatsvinden.  

 

  



Artikel 4 Aansprakelijkheid en persoonsgegevens 

1. Aansprakelijkheid 
De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: a. de verloren 
gegane uitkomsten; en/of b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door 
een deelnemer; en/of c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in 
beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens. 

Del Monte en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige 
(directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie. 
Specifiek: Del Monte is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan 
eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de actie of de inzet van 
de uitgekeerde prijzen.  

Del Monte is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten 
veroorzaakt door derden zoals telecom-operatoren of door netwerk,- 
computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foutmeldingen, 
beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of willekeurig toekennen van 
prijzen en levering tot gevolg hebben. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen. 

Del Monte is niet aansprakelijk voor de afwezigheid van actieverpakking aan een 
product. 

Del Monte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken van 
de actie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer 
van Del Monte vallen. 

Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisatie aan de actie en het beheer van 
deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De 
organisatie is niet aansprakelijk voor enig (gevolg)schade, veroorzaakt door technische 
of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor 
eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter 
beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links 
naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van de 
organisatie. 

De website van de actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende 
computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de 
afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie 
is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en 
browser-plugins. 

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de 
softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen 
om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.everybodysaysyes.be 
en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van 
de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator 
voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of 
collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en 
zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames. 

  



De organisatie van de actie is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze 
website. Personen die misbruik maken van deze website, zullen  worden doorgegeven 
aan de autoriteiten.  

2.  Persoonsgegevens 
De door de deelnemer(s) in verband met deze actie verstrekte persoonsgegevens 
worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand. 

 

Artikel 5  Rechten Del Monte 

1. Del Monte behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te 
schorten of te beëindigen indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de 
voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, 
zonder opgaaf van reden, en naar eigen inzicht zonder dat Del Monte hiervoor 
aansprakelijk kan worden gehouden. 

2. Del Monte behoudt zich tevens het recht voor om de actie (en actievoorwaarden) naar 
eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te 
onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen die kunnen worden gewonnen te wijzigen 
indien de omstandigheden dit vereisen. 

 

Artikel 6 Correspondentie 

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze actie, neem dan contact met ons 
op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking. 

Pietercil Delby’s N.V.  
T.a.v. wedstrijd #sayYES Del Monte  
Vitseroelstraat 74  
1740 Ternat  
info@pietercil.com 

Artikel 7 Gebruikersvoorwaarden 
 

1. Gegevensbescherming 
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo 
mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene 
bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de 
navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om 
hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen 
verbeteren. 

 
2. E-mailadressen 

We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor 
andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor voorafgaande 
toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken via onze 
site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze 
mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse 
verwijzing naar onze site. We verstrekken geen e-mailadressen aan derden ten 
behoeve van commerciële doeleinden. 

 

  



3. Beveiligde server 
Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële 
informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt 
hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-
up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het 
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op 
onze site. 

 
4. Overige informatie 

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons 
verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze 
deelnemingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden). We hebben partners en speciale 
relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, 
noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is 
aangegeven en/of noodzakelijk is). 

 
5. Reageren? 

De door u opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mochten we uw informatie willen 
gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, dan 
zullen we u hierover vooraf inlichten. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om tijdig 
bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van persoonsgegevens. Op verzoek 
verlenen we onze klanten inzage in alle informatie die we over hen vastleggen. 
Hieronder wordt mede verstaan de mogelijkheid om eventuele onjuiste 
persoonsgegevens te corrigeren. 

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene 
voorwaarden, waaronder dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke 
overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.  

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen 
hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via 
info@pietercil.com 

Voor het laatst herzien op 30-07-2019. 


